TISKOVÁ ZPRÁVA

Organizační změny ZVVZ MACHINERY posílí její výkonnost
MILEVSKO, 12. září 2014
Akciová společnost ZVVZ MACHINERY, která je klíčovou výrobní firmou milevského
strojírenského holdingu ZVVZ GROUP, má od 1. září nové organizační uspořádání.
Na změnách se na několika zasedáních během léta shodlo její představenstvo.
Zásadní změnou je zřízení nového Úseku Realizace, jehož ředitelem se stal Libor
Španvirt. Ten je zároveň i místopředsedou představenstva ZVVZ MACHINERY a
předsedou zakázkové komise, která rozhoduje o přijetí či nepřijetí zakázek a
prioritách výroby. Zároveň byly v rámci ZVVZ MACHINERY zřízeny 3 nové divize Divize Ventilátory (ředitel Karel Horský), Divize Zakázková výroba (ředitel Pavel
Žižka) a Divize Přepravníky, Megtec a Klimatizace (ředitelka Petra Šilhanová). Spolu
s tím došlo k řadě vnitřních přesunů úseků a zaměstnanců, aby divize měly vlastní
technické a obchodní zázemí a klientům poskytovaly kompletní servis
Opatření mají posílit výkonnost ZVVZ MACHINERY a zefektivnit její provoz nejen ve
výrobě, ale i při přípravě a realizaci nosných projektů. Proto se propojily obchodní a
technické úseky klíčových oborů a silnou podporu získaly dlouhodobé strategické
cíle. To vše má rovněž přinést výrazně lepší zakázkovou náplň a tím i hospodářské
výsledky.
„Jde o radikální organizační změnu, srovnatelnou v posledních letech snad jen se
založením holdingu a vytvořením holdingové struktury. Život ukazuje, jak je škodlivé
ustrnout. Před čtyřmi, pěti lety jsme v ZVVZ MACHINERY zažívali podobně složitou
situaci a díky řadě opatření a změn jsme si s ní poradili. Někteří to ale vzali jako
důvod k uspokojení. A to je špatně. Proto musely přijít další změny a výzvy, abychom
se vrátili na cestu, po níž jsme už šli,“ říká Miloslav Mácha, generální ředitel holdingu
ZVVZ GROUP, který je od srpna, po odvolání Jiřího Konůpka z čela společnosti
ZVVZ MACHINERY, dočasně pověřen jejím řízením.
Důsledkem organizačních změn bylo také zrušení Obchodního úseku ZVVZ
MACHINERY, včetně funkce obchodního ředitele. Zrušen byl i Technický úsek,
včetně funkce technického ředitele, a provozy Megtec a Klimatizace, včetně funkcí
jejich vedoucích. Tito lidé byli ze svých funkcí k 30. srpnu odvoláni.

Organizačně náročné změny, které vyžadují přesuny hospodářských středisek,
převody zaměstnanců, majetku, zakázek či zásob, stejně jako úpravu vnitřních
ekonomických pravidel, budou dokončeny během letošního podzimu. Podnikatelský
plán roku 2015 pak už bude nastaven podle nového stavu.
***

Ve společnosti ZVVZ MACHINERY, jejíž tržby v roce 2013 dosáhly 871 milionů Kč,
pracuje na 550 lidí. Firma se specializuje na výrobu axiálních a radiálních ventilátorů
a látkových a elektro filtrů, určených k odprašování a odlučování pevných a plynných
příměsí. Vyrábí rovněž potrubí pro větrání, klimatizace a ventilátory a také tlakové
nádoby, velkoobjemové přepravníky, sušárny pro polygrafický průmysl či speciální
ISO kontejnery. Je součástí holdingu ZVVZ GROUP, jehož konsolidované tržby v
roce 2013 činily 1,962 miliardy korun, což ho řadí mezi přední evropské výrobce
průmyslových ventilátorů a dodavatele zařízení pro čištění vzduchu, zejména
odprašování, odlučování a odsíření.

